
Ajánlatunk 2019.01.31-ig érvényes. Részletekért érdeklődjön az üzletben!

Komplett 

szemüvegek 

hihetetlen 

áron!

OPTIKA PLUS
+

Nézzen be, hogy jobban lásson!

Dombóvár - Tesco   Cím: 7200 Dombóvár, Köztársaság u. 7. 

Nyitva: H-SZO: 9.00-20.00, V: 9.00-19.00; Tel.: (74) 460-386; Mobil: (30) 830-6009

www.optikaplus.hu         /ingyenszemvizsgalat

Komplett szemüveg multifokális lencsével

34.990 Ft
Komplett szemüveg egyfókuszú, vékonyított lencsével

19.990 Ft
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Adj vért és ments meg 3 életet!
KI JELENTKEZHET VÉRADÁSRA?  • aki betöltötte a 18. életévét, de még nincs 60 éves  
• testsúlya meghaladja az 50 kg-ot  • egészségesnek érzi magát.
Kérjük, személyi igazolványát, TAJ- és lakcímkártyáját hozza magával!
Dombóvári Véradó: Kórház I. emelet, minden kedden és csütörtökön 8-15 óráigÉletmód
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Célszerű még januárban nyilat-
kozni az adókedvezményekről
A gyermeket nevelőknek és a fiatal 

házasoknak célszerű még januárban 

nyilatkozniuk munkáltatójuknál az 

általuk igénybe vehető adókedvez-

ményekről, mert a kedvezmények 

hatása így már a januári jövedelem-

ben jelentkezik - hívja fel a figyelmet 

szerdai közleményében a Pénzügymi-

nisztérium (PM).

Ha a szülő lekési a januári bérszámfejtési 

(nyilatkozat-átadási) határidőt, a munkáltató 

már csak februárra tudja figyelembe venni a 

nyilatkozatot, így a családi kedvezmény ha-

tása a januári nettó bérben nem jelentkezik. 

Az adókedvezmény összege természetesen 

nem vész el, de legkorábban jövőre, az szja-

bevallásban kérhető vissza, amihez ki kell 

egészíteni a NAV által készített bevallást.

Az szja-bevallásokban rendszerint 1,1 

millió magánszemély veszi igénybe a csalá-

di kedvezményt. Tavaly 727 ezren érvényesí-

tették még januárban a kedvezményt, azaz 

adták le időben az adóelőlegről szóló nyilat-

kozatukat munkáltatójuknak.

A családi kedvezmény egy gyermek után 

10 ezer forint, a kétgyerekes családoknak 

gyermekenként 20 ezer forint, a harmadik 

gyermektől gyermekenként 33 ezer forint 

adómegtakarítást jelent. Az elsőházasokat a 

kormány a házasságkötést követő 24 hóna-

pon keresztül havi 5000 forinttal támogatja. 

Adókedvezmény jár számos tartósan fennál-

ló betegség esetén is, például a laktóz- vagy 

gluténérzékenyeknek, a személyi adókedvez-

mény mértéke az idén már havi 7450 forint.

A családi kedvezmény és az első házasok 

kedvezménye egymástól függetlenül érvé-

nyesíthető, így éves szinten a családi kedvez-

mény mellett az első házasok kedvezménye 

további 60 ezer forinttal csökkentheti a friss 

házas szülők adófizetési kötelezettségét.

A NAV honlapjáról elérhető alkalmazással 

(http://www.nav.gov.hu/anya) néhány kat-

tintással, gyorsan és egyszerűen elkészíthe-

tő az adóelőleg nyilatkozat.     MTI
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Január 1-jétől meg-

szűnt a mobilitási 

célú lakhatási támo-

gatás és a lakáscélú 

munkáltatói támoga-

tás adómentessége, 

továbbá változtak 

a munkásszállásra 

vonatkozó szabályok 

- hívja fel a figyelmet 

az adóhatóság a hon-

lapján közzétett tájé-

koztatókban.

Amennyiben a munkál-

tató továbbra is biztosít mobilitási célú lak-

hatási támogatást a munkavállalónak, az a 

felek közti jogviszony alapján, bérjövede-

lemként válik adókötelessé.

Kedvezően változtak a munkásszállá-

son történő elhelyezés juttatási feltételei. A 

múlt év végéig az volt az adómentesség fel-

tétele, hogy a munkavállalónak ne legyen 

lakóhelye azon a településen, ahol a mun-

kahelye van. Most a munkásszálláson tör-

ténő elhelyezés abban az esetben nem mi-

nősül adómentes juttatásnak, ha a munka-

vállaló lakás haszonélvezeti joggal nem ter-

helt, 50 százalékot meghaladó mértékű tu-

lajdonjogával, vagy haszonélvezeti jogával 

rendelkezik azon a településen, ahol a mun-

kahelye van. A munkásszálláson történő el-

szállásolással esik egy tekintet alá, amikor 

a munkavállaló legfeljebb egy lakóhelyisé-

get használhat, ideértve a szállodának nem 

minősülő kereskedelmi szálláshelyen törté-

nő elhelyezést is. Az étkezési szolgáltatás 

biztosítása nem része az adómentes jutta-

tásnak.

Január 1-jétől nem adható adómente-

sen munkáltatói lakáscélú támogatás. Ha a 

munkáltató úgy dönt, hogy a jövőben ilyen 

jogcímen kíván támogatást nyújtani mun-

kavállalójának, a juttatás bérjövedelemként 

adózik. A 2019. január 1-jét megelőzően 

nyújtott lakáscélú munkáltatói támogatás 

elszámolásával, felhasználásának igazolá-

sával összefüggésben az Szja törvény 2018. 

december 31-ig hatályos szabályait kell al-

kalmazni.

Hitel törlesztése esetén a 2018 végéig ki-

fizetett támogatást 2018. december 31-ig fel 

kellett használni. Lakás tulajdonjogának a 

megszerzése esetén az év végéig folyósított 

összeget legkésőbb 2019. március 31-ig kell 

felhasználni, az elszámolásra vonatkozó 

igazolásokat pedig május 31-ig át kell adni 

a munkáltatónak. Lakás építése, építtetése, 

alapterületének növelése, akadálymentesí-

tése és korszerűsítése esetén az utalt támo-

gatást 2019. december 31-ig szükséges fel-

használni, és az elszámolásnak 2020. má-

jus 31-ig meg kell történnie.  MTI

Megszűnt a mobilitási célú lakhatási, 
és a lakáscélú munkáltatói támogatás 
adómentessége
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Hirdetése megjelenik az interneten is 

a http://dombovar.szuperinfo.hu és kérésre a www.infodombovar.hu oldalakon. 
A legfrissebb álláshirdetésekről már egy nappal a nyomtatott megjelenés előtt 
értesülhet, ha lájkolja a Dombóvári Szuperinfó oldalát a Facebook-on!Állásbörze

További álláshirdetéseket olvashat

a 6. oldalon.

Aktuális munkalehetőségeink:

Igény esetén buszjáratot biztosítunk
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Azért dolgozunk, hogy 

mindenkit értesítsünk a környéken 

levő friss állásajánlatokról.
Igyekszünk Neked is ebben segíteni.

Amennyiben aktuális az álláskeresésed vagy 

váltani szeretnél úgy érdemes tovább olvasni!

Könnyen tanulható, nem teljesítménybéres 

munkalehetőségek és szakmunka lehetőség 

Dombóvár és Tamási környékén élők számára.

Ne aggódj, cégest buszt biztosítunk 

oda-vissza Dombóvár és Tamási 

környékéről!

Mit tegyek, ha érdekel?
Találkozz velünk kérlek a Dombóvári 

Munkaügyiben! (Jókai utca 16/a)

Minden héten szerdán 13:00 órakor 

számítunk a megjelenésedre.

Ha szeretnél többet megtudni kérlek 

Dórit keresd itt: +36 20 323 1364

konya.dora@dologido.hu

www.dologido.hu
Facebookon keresőbe ezt érdemes írni: 

Dologidő (Szekszárd)

Jelentkezés: önéletrajzzal
info@luckympex.hu címen

vagy munkaidőben Kaposvár, Kőhárs u. 14. (Újmajor)

Keresett munkakörök:

szakirányú végzettséggel:

2
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Apróhirdetés

Pultos hölgyet keresek. Érd.: 
Potzauf Lilla e.v. 06-30/6435-
808, önéletrajzokat a lilla023@
freemail.hu címre várom.

Ausztriai Nightclub keres pul-
tos kolléganőt társalgási szintű 
németnyelv-tudással. +43/660-
158-2020 (Pabian&Partner)

Ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lányokat 
19 éves kortól, top keresettel. 
Tel.: 00-43-664-599-96-95, 06-
30-313-35-16 (Pabian&Partner)

B kategóriás jogosítvánnyal 
rendelkező gépkocsivezető 
munkatársat keresünk, első-
sorban dombóvári lakos sze-
mélyében, azonnali kezdéssel.
Küldje el  fényképes önéletrajzát 
az smarton.detaep@gmail.com 
e-mail címre /Marton Sándor/

Minősített CO- és AWI-hegesz-
tőket keresek kaposvári mun-
kahelyre hosszú távra. Molnár 
Ferenc, 06-30/474-1952

INGATLAN 

Kaposszekcső-Szőlőhegyen, 
Nyárosban eladóvá vált 1500 
m2 zártkerti termőföld szőlő-
vel, gyümölcsössel, présházzal, 
jól megközelíthető kövesút a 
házig.   Érd.: 06-20/541-0540, 
06-74/464-242

Dombóvár központjában nagy 
családi ház /akár 2 család részére/ 
melléképületekkel eladó. Irányár 9 
MFt. Tel.: 06-30/844-8511

Dombóváron, városközpont-
ban kétszobás, külön bejáratú, 
I. emeleti, felújított, 67 m2-es 
lakás szigetelt házban eladó. Iár: 
10,8 MFt.  Ingatlanosok kizárva! 
06-30/710-1720 

Dombóvár belvárosában 4. 
emeleti lakás eladó. 73 m2, 3 
szoba, távfűtés egyedi méréssel. 
Új nyílászárók! Tel.: 06-70/569-
4943 19 óra után.

41 m2-es üzlethelyiség ked-
vező áron eladó vagy kiadó 
Dombóvár, Vörösmarty u. 43. 
/Döbröközi Takarékszövetkezet 
mellett/. Üzletnek, irodának. 
Tel.: 06-20/770-8310

KIADÓ 

Dombóvár belvárosában 
bejáratott gyorsbüfé bérleti 
joga teljes berendezéssel 
eladó! Érd.: dombovarbufe.19@
gmail.com

Dombóváron, Jókai utcában, 
zárt udvarban garázs kiadó. 06-
30/868-0385

Dombóvár belvárosában 
igényesen kialakított, egyedi 
fűtésmérős, 2 szobás, erké-
lyes, első emeleti, összkomfor-
tos lakás hosszú távra kiadó. 
06-30/2379-646

Családi házban szoba, konyha, 
fürdőszoba, hőtárolós kályhával 
fűthető, egy személy részére 
kiadó. Kaució szükséges. Érd.: 
06-30/2043-621

JÁRMŰ 

Készpénzért autóját, teherau-
tóját megvásároljuk, állapottól 
függetlenül. Házhoz megyünk! 
Tel.: +36-70/669-7777

Simson motort vásárolnék, más 
régi motor is érdekelhet, üzem-
képtelen is. 06-20/351-3711

SZOLGÁLTATÁS 

Szakdolgozatok bekötése, 
Szuperinfó Reklámiroda Dom-
bóvár, Hunyadi tér 34/a 

Győri fémipari partnerünkhöz 
keresünk betanított munkás, 
géplakatos, CNC-gépkeze-
lő, autószerelő, villanyszerelő 
munkakörbe dolgozókat. Amit 
biztosítunk: versenyképes fize-
tés, cafeteria, szállás, munkába 
járás, hazautazási támogatás, 
bérelőleg. Érd.: 06-70/415-
9021 - JOBmotive Kft.-

Segédmunkásokat, lakatos 
és asztalos szakmunkásokat 
keresünk azonnali kezdéssel, 
bejárást biztosítjuk. Fényképes 
önéletrajzot a hr@nivovas.hu e-
mail címre várjuk. Nivo-Vas Kft.

Csatlakozz a csapatunkhoz! 
Nyugat-magyarországi (Győr, 
Mosonmagyaróvár és Sopron 
környéki) autóipari és fémipari 
nagyvállalatok állásajánlata-
iból válogathatsz (betanított, 
lakatos, targoncás, CNC-s 
hegesztő, stb.), ahol kiemelt 
bérezést, ingyenes szállást, 
utazást, valamint bérelőleget 
és hosszú távú munkát bizto-
sítunk. Érdeklődni 8-20 óráig 
a 06-70/639-9920-as telefon-
számon. -JOBmotive Kft.-

ÁLLÁS 

Mosodai munkára dombó-
vári, női munkaerőt keresünk. 
Jelentkezni személyesen, 
Patyolat, Dombóvár, Fő u. 70. 
06-70/339-6739

Gyere és dolgozz Velünk! 
Autóipari multi keres betaní-
tott munkakörbe, biztonsági 
öv összeszerelő kollégákat 
sopronkövesdi gyárába, 3 
műszakos munkarendbe. A 
szállás és a bejárás megol-
dott. Kiemelkedő bér mellett, 
13. havi fizetést, prémiumot, 
cafeteria-t, bérelőleget is biz-
tosítunk. Érd.: 06-70/600-9021 
- JOBmotive Kft. -

Nincs munkád vagy vál-
tani szeretnél? Betanított 
dolgozókat keres nemzet-
közi autóipari cég győri és 
mosonmagyaróvári munka-
helyére. Versenyképes fize-
tés mellé cafeteria-t, szál-
lást, munkába járást, bére-
lőleget biztosítunk. Érd.: 06-
70/415-9020 - JOBmotive 
Kft.

Ausztriában azonnali kezdés-
sel C kategóriás jogosítvánnyal, 
Sofőr kártyával és német nyelv-
tudással rendelkező sofőröket 
keresünk. Kéthetente fizetés, 
nettó 2200 euró/hó. Metal-Work 
Quality Kft. 06-70/387-9084

M
u
n
k
at

ár
sa

t 
ke

re
s?

 H
ir

d
es

se
 n

ál
u
n
k
! 

Ak
ár

 a
zo

nn
al

i m
eg

je
le

né
ss

el
 a

 w
w

w
.in

fo
do

m
bo

va
r.h

u 
po

rt
ál

on
 a

z á
llá

sa
já

nl
ó 

ro
va

tb
an

 (F
ac

eb
oo

k 
m

eg
os

zt
ás

ok
ka

l) 
és

 a
 D

om
bó

vá
r é

s K
ör

ze
te

 S
zu

pe
rin

fó
ba

n 
az

 Á
llá

sb
ör

ze
 ro

va
tb

an
 (1

7.
00

0 
pé

ld
án

yb
an

)



72019. január 17.

Villanyszerelés, villám-
védelem, bádogozás, egyéb 
karbantartói munkák korrekt 
áron, hétvégén is! Hívjon biza-
lommal! Fejes József e.v. 06-
20/4177-177.

Akciósan januárban, február-
ban ács és tetőfedő bádogos 
munkát, palatető bontást, fel-
újítást vállalok. Saját anyagból 
dolgozunk. /réz, alu, lindab, 
bramac/. 06-70/5964-730

Könyvelés, adótanácsadás. 
KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások, 
őstermelők, családi gazdaságok 
könyvelése 20 év tapasztalattal. 
Tel.: 06-30/600-8763

Gurtni csere, új redőny készí-
tése, faredőny javítás hétvégén 
is, gyors precíz munka. 06-
30/900-8159, 06-70/227-6273

OKTATÁS 

Bolti eladó, Boltvezető, 
Szakács, Cukrász, Pincér, 
Vendéglátásszervező, Ven dég-
látó üzletvezető, Vendéglátó 
Eladó, Aranykalászos Gazda 
OKJ tanfolyam. 06-70/637-
4750. www.minervakft.hu (E-
000909/2014/A001-A011).

Lovári /cigány/ nyelvoktatást, 
középfokú nyelvvizsgára fel-
készítést vállalok. Online is! 
raffaelistvan@gmail.com, 06-
20/437-3275

JÓSLÁS 

Misztikus jellel született 
mágus és mesterjós jövendöl 
Dombóváron, tenyér, kártya, 
rontáslevétel, szerelmi kötés, 
munka-, üzlet-, sikermágia. 
Rendezvényekre meghívást elfo-
gadok. 06-70/214-9230

VEGYES 

Szemeskukorica, búza, árpa, 
napraforgó, tritikálé eladó. Tel.: 
06-30/270-5151, 06-30/556-
0995

Rattan franciaágy 2 éjjelivel, 
matraccal, étkezőszekrény, TV-
asztal, kerek asztal, 3-1-1 plüss 
ülőgarnitúra 2 fotellel eladó! Érd.: 
06-20/269-8972

Kukorica, búza, napraforgó 
zsákolva eladó. Szállítás meg-
oldható. Tel.: 06-30/9562-815

Eladó 5 személyes, ágyazható 
kanapé 1 fotellel, gyermek szek-
rénysor, konyhaasztal 4 székkel, 
számítógépasztal, vascsövek, 
műanyag székek, gáztűzhely, 
hűtő, fagyasztóláda, vendéglá-
tós poharak. 06-20/459-0568

Eladó villany varrógép „Predom” 
466, alig használt,  eke 3x45 
lajta, 2x35-ös hattyúnyakú, VZ-3 
3 méteres szártépő új kések-
kel, 200 kg-os mázsa, átemelő 
csiga. 06-30/325-5326

Jó minőségű szárított kukorica 
eladó. Érd.: 06-30/243-9428

Égerfa rönkök eladók. Tel.: 06-
30/270-5151

ÁLLAT 

4 éves könnyűsodrott kanca ló 
eladó. Ár: 250.000 Ft. Ugyanitt 
vadonatúj lószerszám 300.000 
Ft. Nagyberki, Kisberki u. 76. 
Tel.: 06-82/377-583

Hízók eladók Mágocson, mérés 
megoldott. 06-30/9167-742

270 kg-os hízó eladó. Érd.: 06-
30/374-7768

Hízók 120-200 kg-ig eladók. 
Tel.: 06-70/4287-074

Hízók eladók. Érd.: 06-30/223-
3615

Hízók eladók. Tel.: 06-70/241-
9062

Hízók, egyszer ellett kocák, 
süldők, malacok eladók. vágás, 
feldolgozás megoldható. Tel.: 
06-20/228-0949

100-150 kg-os hízók eladók. 
Tel.: 06-74/435-432, 06-30/465-
0083

KERESEK 

Induló vállalkozásom kapcsán 
üzlethelyiség közös bérléséhez 
keresek kozmetikust, műkör-
möst vagy fodrászt. Tel.: 06-
30/458-7706

Palackot vásárolok (PB, ipari 
gáz). Tel.: 06-20/9275-689.

Idősebb hölgy 5 éves kisuno-
kájával sürgősen olcsó albérle-
tet keres Dombóváron, akár egy 
szoba vagy bármilyen megoldás 
érdekel. 06-20/271-7638

Vásárolnék lakatos, bádogos 
gépeket, élhajlítót, fúrógépet, 
gépsatut, üllőt, CO hegesztőt, 
műszerészesztergát, marógé-
pet, kompresszort, invertert, kis 
gépeket. 06-70/624-5475

2-3 szobás albérletet keresek 
Dombóváron. Ajánlatokat a 06-
30/848-2230 számra várok.

RÉGISÉG 

Magas áron vásárolok régi 
bútorokat, festményeket, faliórá-
kat, porcelánokat, hagyatékot. 
74/435-209.
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